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ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАГОСТРЕНЬ 

АСТМИ З ВИКОРИСТАННЯМ  

БАКТЕРІАЛЬНОГО ЛІЗАТУ СИСТЕМНОЇ ДЇЇ

Т. О. Перцева, Т. В. Кірєєва, К. О. Бєлослудцева 
Резюме
Загострення бронхіальної астми (БА) суттєво погіршує якість 

життя хворих на тривалий період, підвищує ризик повторної гос-
піталізації та смертності. Останнім часом все більше уваги 
дослідників привертають методи профілактики бактеріальних 
інфекцій дихальних шляхів як основної ланки патогенезу загост-
рень БА не тільки інфекційно-залежної, а й алергічної, шляхом 
застосування різних імуномодуляторів.

Метою дослідження стало вивчення ефективності та безпеки 
застосування бактеріального лізату у хворих на БА. Обстежено 
46 хворих з середньою персистуючою БА, розділених на 2 групи: 
група 1 – хворі, що отримували тільки базисну терапію; група 2 – 
додатково отримали препарат ОМ-85 («Бронхо-мунал» фірми 
«ОМ-фарма», Швейцарія). Через 12 місяців показники всіх хворих 

на БА значно покращилися порівняно з вихідними даними. 
При цьому спостерігалося безліч переваг застосування препарату 
«Бронхо-мунал»: значно рідше визначалися загострення, пацієнти 
швидше досягали тривалого контролю, що давало можливість 
не тільки не застосовувати додаткові засоби швидкої допомоги, 
але і знижувати дозу базисних препаратів, що значно зменшувало 
вартість лікування, покращувало якість життя і працездатність 
пацієнтів з БА.

Ключові  слова:  бронхіальна астма, загострення, імуномодуля-
тори, профілактика.
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IMMUNOLOGICAL PREVENTION OF INFECTIOUS  

EXACERBATIONS OF ASTHMA USING BACTERIAL 

LYSATE SYSTEM OF SYSTEMIC ACTION

T. Pertseva, T. Kireyeva, K. Bielosludtseva
Summary
Exacerbation of asthma significantly impairs the quality of life 

for a long period, increases the risk of re-hospitalization and mortality. 
In recent years prevention methods of bacterial respiratory infections as 
the main component of the pathogenesis of asthma exacerbations not 
only infectious dependent, but also allergic, through various immu-
nomodulators attracts attention of researchers more and more. 

The aim of the study was to investigate the efficacy and safety of bac-
terial lysate in patients with asthma. The study involved 46 patients 
with moderate persistent asthma, divided into 2 groups: group 1 – which 
received the basic therapy alone; group 2 – which received an addi-
tional drug OM-85 («Broncho-munal»). After 12 months, the state 
of all patients with asthma has improved significantly  compared with 
the original data. At the same time there were a lot of benefits of the drug 
«Broncho-munal»: much less defined exacerbations, patients quickly 
reaches long-term control, which made it possible not only to use addi-
tional funds ambulance, but also to reduce the dose of basic drugs, which 
significantly reduces the cost of treatment, improved quality of life and 
disability in patients with asthma.
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